
 КЛАСНАТА СТАЯ НА ВАНЕСА 

 Ванеса  е  млад  учител  и  преподава  в  следобедните  часове  на  ученици  в  малко  населено 
 място.  Децата  са  с  майчин  език  ромски  и  турски  и  само  около  50%  от  тях  посещават  детска 
 градина  преди  да  отидат  в  училище.  Тя  е  част  от  екипа,  който  се  обучава  в  курса  “Езиково 
 подкрепящи  училища”  и  още  на  първата  среща 
 споделя  богат  набор  от  инструменти  и  подходи,  с 
 които  да  подкрепя  учениците  езиково.  Имат 
 огромна  “жива”  книга  на  нови  думи  ,  където  децата 
 в  края  на  всеки  ден  записват  до  10  нови  думи,  към 
 които  правят  илюстрации,  слагат  примери, 
 синоними,  думата  на  майчиния  си  език.  По  този 
 начин  учениците  превръщат  книгата  в  един 
 постоянно развиващ се речник. 

 След  първата  част  на  обучението,  Ванеса  прави  предложената  от  курса  езикова 
 диагностика  ,  с  която  разбира,  че  учениците  ѝ,  освен  проблеми  с  разбирането  на  думите  и 
 създаването  на  изречения,  имат  сериозни  проблеми  в  това  да  съгласуват  родовете  и  числата 
 на  думите.  Това  най-вероятно  е  причината  за  липсата  на  разбиране  у  децата  и  това,  че  те  се 
 отказват да пробват да създадат изречения на български, защото не са разбрали. 

 Учителката  започва  да  прилага  езикови  игри  и  специфична 
 езикова  редакция  ,  за  да  надгражда  точно  тези  нужди  на 
 учениците.  Въвежда  двама  героя  в  класната  стая,  котката 
 Мими  и  дракончето  Драко.  Чрез  тях  упражняват  местоимения 
 в  различен  род,  използват  различни  предмети  нарисувани 
 върху  карти  и  така  упражняват  съгласуване  на  родове  (синя 
 блуза,  синьо  яке,  син  панталон).  Ванеса  заснема  кратки  видеа 
 в  класната  си  стая  по  време  на  междучасието  и  в  часовете. 
 После  наблюдава  как  учениците  използват  български  език  и 
 забелязва,  че  след  около  3  месеца  работа  в  тази  посока,  речта 

 на  български  се  качва  с  около  10  процента  .  Стъпката  е  малка,  но  все  по-често  чува,  че  децата 
 си  обясняват  думи  като  използват  обяснения  на  български,  дават  примери  с  изречения  на 
 български. В някои от игрите им също се използват думи или песнични от втория език. 

 След  зимната  ваканция  има  посещение  от  заместник  директора  в  час  и  в  рефлексията 
 след  края  на  часа  Ванеса  отчита,  че  учениците  не  разбират  ясно  инструкциите  ѝ,  защото 
 започват  да  участват  активно  едва  след  като  проиграят  едно  упражнение  2  или  3  пъти.  В 



 резултат  на  това  осъзнаване,  учителката  търси  идеи  за  това  как  да  подобри  разбирането  на 
 учениците  за  инструкциите.  Намира  конкретни  насоки  в  курса  “Езиково  подкрепящи 
 училища”  и  с  помощта  на  ментора  по  Програмата  започва  да  дава  езиково  подкрепящи 
 инструкции  в  час.  Първо  демонстрира  с  едно  дете  упражнението,  след  това  показва  с  мимики 
 (например  “по  двойки”  -  като  сочи  две  деца,  “ще  попълните  таблицата”  като  посочва  мястото 
 и имитира писане и т.н.). 

 След  пролетната  ваканция  тя  прави  повторно  замерване 
 със  същите  въпроси,  с  които  е  направила  диагностиката. 
 Отчита  резултатите  и  вижда,  че  езиковите  умения  на 
 децата  са  се  повишили  с  около  25%  .  Тя  отбелязва,  че 
 късното  откриване  на  нуждата  от  езиково  подкрепящи 
 инструкции  вероятно  е  повлияло  на  умението  на  децата 
 да  възприемат  новия  материал  и  да  се  упражняват 
 активно.  Отчита  повишаване  в  умението  на  учениците  да 
 съгласуват  по  род  и  число  прилагателно  и 

 съществително, както и повишен активен речник, който те използват в упражнениета. 

 Докато  прави  своя  анализ  на  последната  диагностика,  Ванеса  преосмисля  начина,  по 
 който  определят  непознатите  думи  .  Вижда,  че  е  нереалистично  да  взимат  по  10  нови  думи 
 наден  и  определя  да  са  по  5,6.  Другата  промяна  в  подхода  ѝ  е  в  това,  че  променят  начина,  по 
 който  създават  своя  речник.  Надграждат  го  с  изречения  и  примери,  децата  “изиграват” 
 ситуация  с  новата  дума  или  си  разменят  реплики,  като  я  използват.  За  да  може  да  я  вкарат  в 
 активния си речник, а не само като я преписват. 


